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Bolsonaro parece realmente obstinado a deixar sua 

marca indelével no Brasil. Em um momento de 

recrudescimento da pandemia com crescente número de 

casos e mortes, age para além de seu negacionismo e 

omissão, sai a campo promovendo aglomerações, 

menosprezando o uso de máscaras, e desmoralizando 

certas vacinas. O comportamento irresponsável e belicoso 

não se circunscreve a crise sanitária, não. A 

desmoralização e a humilhação alcançam, também, quem 

foi um dia seu principal Ministro: Paulo Guedes.  

Em uma saraivada de desmandos e arroubos, em 

conduta típica de arrasa-quarteirão, destronou o 

Presidente da Petrobras em um episódio tão organizado e 

delicado como um macaco em 

uma sala de cristais. Não foi um 

caso isolado, e também não foi 

só mais um desatino do 

Comandante-em-Chefe. Foi 

claramente um ponto de 

inflexão, quando se deixou 

desavergonhadamente para trás 

qualquer resquício do que um 

dia seus eleitores imaginaram 

poderia ser um governo com 

agenda econômica liberal.  

O Ministro Paulo Guedes, 

por sua vez, com espírito imbuído de deixar sua marca 

como alguém que recuperou e alinhou o Brasil no rumo 

certo, suporta o Chefe e seus desatinos. Contorna como 

pode os desmandos, e com isso erra ao aceitar e não 

implementar suas ideias. Guedes torna-se cúmplice das 

imposturas de Bolsonaro. Nada mais contundente do que 

a debandada de sua equipe e a vociferação incontida de 

alguns à medida que os absurdos do Presidente avançam. 

Paulo Guedes não conta mais como antes, a esperada 

agenda liberal acabou antes de iniciar. 

As medidas de interferência, direta e/ou indireta, 

em especial as mais recentes no Banco do Brasil e 

Petrobras, parecem repetir o filme que já assistimos 

inúmeras vezes no passado, tornando-as instrumento de 

política governamental. O final é um desastre, por certo, 

mas desta vez o potencial de perenizar o estrago com 

maior dificuldade de recuperação é enorme. Nesta linha, o 

gerenciamento das contas públicas, com o “dedo” do 

Congresso Nacional e certa subserviência do Executivo, 

completará o caos. Paulo Guedes, lucidamente tem 

reiterado isso de forma contundente, sinalizando nossos 

cenários de “argentinação” e “venezuelização” em prazos 

bem exíguos. Parece falar ao vento, não interessa escutar. 

O mercado financeiro, ainda que timidamente, tem 

feito seu papel em antecipadamente “precificar” esses 

eventos. Também a economia real começa a mostrar seus 

reflexos: abandonamos nossos tempos áureos de 7ª 

economia do mundo e 

caminhamos para o 12º lugar. 

Mais ainda, nossa retomada 

econômica será mais lenta que 

os prognósticos de crescimento 

do planeta e também inferior à 

retomada dos emergentes. 

Neste ponto, nosso melhor 

Ministro vê tudo, avalia 

corretamente tudo, alerta para 

todos os problemas e aceita 

tudo. A mensagem “subliminar” 

é clara: Bolsonaro não dá mais a 

mínima para Guedes, isso o Ministro não vê! Curioso, 

mostra tudo e não vê o essencial. 

Não por menos, nossos cenários para Brasil ficam 

cada vez menos otimistas. São louváveis os propósitos 

originais da agenda liberal de Paulo Guedes, assim como o 

são algumas “conquistas” importantes como o BACEN 

independente e o PL do Câmbio 5.387/2019, bem como, 

agora, seu desprendimento e flexibilidade em ceder 

alguns pontos para salvar os maiores. Talvez não tenha 

entendido a guinada estrutural e não pontual das ações, 

interesses e objetivo final do Presidente neste início de 

ano. Os propósitos estão dados, e rifar Paulo Guedes e sua 

agenda não é mais empecilho ou causa qualquer 

constrangimento. Pobre Brasil. 

 “Se alguém me mostrar que estou fazendo algo muito errado, vou embora.” 

Paulo Guedes – Ministro da Economia do Brasil  

Entrevista ao canal Primo Rico em  26 FEV 2021. 
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O mercado financeiro, que iniciou o ano ressabiado, 

“consolida” seu mau humor frente as inconsistências no 

enfrentamento da pandemia e seus reflexos na economia 

e na sociedade. Investidores têm sido, é bem verdade, 

bastante condescendentes até este momento, mas o 

cenário tem ficado cada vez mais claro e as expectativas 

mais ajustadas. Assim, o IBOV fechou o mês em -4,37%, 

com destaque, por razões óbvias, para Petrobras. Na ETTJ, 

os movimentos dos juros foram fortemente ascendentes, 

precificando o risco em prêmios cada vez maiores. O 

DI1F22 terminou o mês em renovada pressão altista em 

relação a janeiro (3,305%), em 3,74%; e o DI1F25 fechou em 

7,23%, com acréscimo de 0,89 ponto em relação ao mês 

passado – ou, 1,58 ponto em dois meses apenas. As 

oscilações registradas entre a cotação máxima e a mínima 

também foram significativas, com DI1F22 saindo de 0,645 

ponto em janeiro para 0,505 ponto 

em fevereiro. O DI1F25 oscilou 1,21 

ponto em fevereiro. Em ambos os 

casos acendeu o sinal vermelho 

para BACEN e suas políticas. As 

incertezas não ficam, como não 

poderiam deixar de ser, no campo 

dos juros, pois, o risco Brasil, medido 

pelo CDS de 5 anos, em linha com 

as movimentações acima, avançou a 

195,77 pontos, uma variação 

expressiva de 21,45 pontos. Nesta linha, a cotação final do 

Dólar (Ptax venda), encerrou o mês R$ 5,5302 – uma nova 

desvalorização do Real, que se afasta das projeções 

iniciais para 2021, reflexos das análises anteriores.  

A instabilidade adicional de fevereiro guarda 

relação, sobretudo, nas atitudes intervencionistas do 

Presidente, no tom da “nova” política advinda da nova 

composição da Câmara e do Senado, e, claro, nas 

alternativas de interesse de ambos Poderes, de gastar fora 

do limite do Teto de Gastos. À medida em que a situação 

se agrava, econômica e sanitariamente, “PEC’s 

Emergenciais” aparecerão com o risco de se tornarem 

instrumento para flexibilizar o Teto de Gastos, minando a 

confiança e a sustentabilidade do país. As consequências 

serão mais do mesmo descrito acima no mercado 

financeiro. 

Embora olhando pelo retrovisor, o desempenho da 

economia no último TRI/20 surpreendeu. Isso poderia ser 

um alento se essa realidade continuasse, o que não 

parece ser o caso. O desempenho da atividade econômica 

foi muito melhor do que se chegou a estimar, mas as 

ações do governo, em especial as de auxílio aos mais 

necessitados, reverteram a situação. Essa reversão, 

contudo, não deve ser comemorada, pois a exemplo de 

um investimento que não se pode avaliar sem o risco 

envolvido, também não podemos nos vangloriar de 

termos tido desempenho melhor sem devidamente 

aferirmos os riscos a que estamos submetidos. 

Independentemente de nossa situação fiscal, em termos 

relativos, ser pior do que outros emergentes antes da 

crise, era (e é) necessário auxílio em condições extremas, 

mas em cobertura (população), prazo (tempo) e valores 

ajustados. Fomos eficazes e não 

eficientes. Nossa situação agora é 

muito pior do que antes, com efeitos 

diretos para a retomada econômica. 

Assim, combinando aumento 

de gastos sem nenhuma 

contrapartida de redução de 

despesas, possíveis aumentos de 

impostos/tributos, a descrença no 

avanço definitivo das reformas, o 

Ministro Paulo Guedes cada vez mais 

“demissionário” e a postura inequívoca do Presidente de 

“meter o dedo” em estatais, nos afastam de um cenário 

base mais otimista. Em verdade, em nosso cenário 

probabilístico esperamos deterioração nas principais 

variáveis macroeconômicas, com estresses contundentes 

no mercado financeiro. Isso tudo nos faz alinhar com os 

prognósticos do FMI, que apresenta o Brasil fora das 10 

maiores economias mundiais, retrocedendo a 2006. Desta 

forma, não conseguiremos sequer crescermos em 2021 

além do carrego estatístico do observado 4º TRI/20, 

ficaremos em torno dos 2,5%. Muito longe de uma 

recuperação em V alardeada pelo governo, uma vez que 

tivemos a pior recessão registrada desde 1990 de -4,1% 

em 2020. 

 Na Política Monetária, os ventos sopram mais 

fortes para um início de (aperto) ciclo monetário mais cedo 
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e mais vigoroso. Vários players importantes de mercado já 

apostam em aumentos da Selic em março (entre 0,25% e 

0,5%) com a taxa básica de juros em 4% em dezembro 

deste ano. Nossos modelos e perspectivas continuam 

apontando para uma Selic de 3,75 no fim do ano com 

início efetivo e constante do ciclo de aumentos em maio, 

apesar de alguma deterioração verificada nas projeções 

da inflação. De toda sorte, a autoridade monetária está 

muito mais atenta a possíveis choques inflacionários e 

notadamente a questão fiscal. A taxa de desemprego 

deve arrefecer um pouco dado o novo auxílio 

emergencial, o que, para o “novo” mandato do BACEN 

poderá ser um atenuante na sua política de juros. Na 

Política Cambial, o BACEN será “exigido” a participar ainda 

mais intensamente, uma vez que o horizonte parece 

mudar de forma significativa, sejam por razões domésticas 

variadas, sejam por questões internacionais, 

especificamente o mercado de títulos americanos. De fato, 

o ambiente todo favorece a essa possível “reversão”, ou ao 

menos uma diminuição das 

projeções originais para o 

ano 2021. Ao BACEN não 

faltará interesse, munição e 

disposição para intervir, seja 

para “controlar” volatilidade 

ou nível de preço. Intervir no 

câmbio parece ser o esporte predileto. 

Do lado fiscal, o compromisso parece ser 100% da 

equipe econômica, mas não dos demais poderes e vários 

integrantes do Executivo. Sob o manto de auxiliar a 

população, toda sorte de iniciativas neste momento e 

cada vez mais adiante, veremos alternativas para se furar 

e/ou contornar o Teto dos Gastos. Esta premissa, 

crescentemente presente em nossos cenários, reduz a 

trajetória de maiores acertos na economia, e abre espaço 

para toda sorte de especulações e apostas contrárias ao 

desejado, em especial (mas não somente) aos projetos de 

longo prazo. Se de fato quisermos a consolidação fiscal e 

retomarmos o caminho do ajustamento e prosperidade, 

respeitar o Teto dos Gastos, termos um orçamento 

ajustado, garantirmos a Regra de Ouro, atendermos a LRF, 

em todos os níveis da federação, serão tópicos a se 

atentar permanentemente. Mas qual a verdadeira chance 

disso ocorrer neste momento, com tamanho interesses 

difusos, um Ministro da Economia torpedeado quase que 

diariamente e um novo parceiro (Centrão) com ideias tão 

distintas? Ademais, tudo que puder ser feito deverá 

ocorrer, em nossa opinião, até outubro deste ano, pois 

após essa data todas as atenções estarão voltadas para as 

eleições em 2022. Retomar a trajetória de controle dos 

gastos públicos está em xeque, mas não vislumbramos o 

abandono total, apenas que o rigor fiscalista inicial de 

Guedes será progressivamente impossível, seja pelo DNA 

do Presidente, seja pelo indevido enfrentamento da crise 

sanitária associada à proximidade das eleições.  

Assim, não se preveem todas as Reformas, 

privatizações, concessões, etc., imaginadas, mas apenas 

algumas poucas (aquelas já em “andamento”) e todas 

sempre desidratadas e/ou maquiadas. Tudo muito morno, 

dúbio aos olhos dos investidores, e, portanto, sem efeito 

mais contundente. Ademais, com Guedes “frito em pouca 

banha”, ainda que permaneça no cargo, tudo sairá “meia-

boca” e assim nos 

arrastaremos até as eleições. 

Mundo afora, 

diferente daqui, a crise do 

Coronavírus parece estar 

sendo debelada, ainda que 

com vários percalços e desafios. A aposta e o 

planejamento sério para vacinação têm surtido efeito em 

inúmeros países. Com isso, diversos locais ostentam 

projeções muito positivas para recuperação econômica já 

neste ano. Nos EUA, projetamos uma retomada de 4,5%, 

mas grandes instituições de renome estimam 7%. Na 

Europa, apesar de alguma distinção entre países, 

projetamos um avanço médio de aproximadamente 5%. 

Resta saber o quão sustentável será. 

Obviamente que estes avanços são, em regra, uma 

ação coordenada de políticas monetária e fiscal 

associadas às políticas sanitárias e outras. Desta forma, 

como um cobertor curto, dinamicamente se precisa 

ajustar as variáveis e seus efeitos indesejados. Um deles, 

decorrente de injeção de liquidez já se faz refletir nos T-

Note 10 anos. Inflação vindo? Proteção? Flight to Quality 

desviará recursos dos emergentes? O FED dará o sinal dos 

tempos em março. 
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DISCLAIMER 

Este material foi preparado pela Redwood Administração de Recursos LTDA (Redwood) e tem propósito 

exclusivamente informativo, não se constituindo em recomendação de investimento, oferta ou solicitação de 

oferta para aquisição de valores mobiliários ou qualquer instrumento financeiro. As informações, opiniões, 

estimativas e projeções referem-se à data presente,  e pode conter informações sobre eventos futuros e estas 

projeções/estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora de nossa capacidade de 

controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de 

moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores que poderão diferir 

materialmente daqueles projetados, sem aviso prévio. A informação nele contida baseia-se na melhor 

informação disponível recolhida a partir de fontes públicas, oficiais ou críveis, as quais acreditamos confiáveis e 

de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é 

dada sobre sua exatidão. Não nos responsabilizamos por eventuais omissões ou erros, e mesmo tendo tomado 

todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas não sejam falsas ou enganosas, a 

Redwood não se responsabiliza pela sua exatidão ou abrangência. As opiniões expressas são as nossas opiniões 

no momento. Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, comprar ou vender valores mobiliários 

mencionados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance 

futura. A Redwood não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente 

a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Este material é para uso 

exclusivo de seus receptores e seu conteúdo não pode ser reproduzido, redistribuído, publicado ou copiado de 

qualquer forma, integral ou parcialmente, sem expressa autorização da Redwood. 

©2021 Redwood Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados. 
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